Hempel wprowadza usprawniony
system informowania
o bezpieczeństwie
produktów
Firma Hempel, jako jedna
z pierwszych wśród producentów
farb, jest gotowa wprowadzić
informacje na temat bezpiecznego
stosowania mieszanin (tzw. SUMI)
dla wszystkich swoich produktów.
Informacje te, wraz z kartami
danych technicznych
i bezpieczeństwa, pomogą
w przygotowaniu
najbezpieczniejszego
sposobu aplikacji
farby.

SUMI: kluczowe informacje dla klientów
Co to jest SUMI?
SUMI to skrót od „Safe Use Mixture Information”
czyli informacji dotyczących bezpiecznego
przygotowania mieszanin. Ten jednostronicowy
dokument przedstawia więcej faktów i danych
liczbowych, niż można znaleźć
w Karcie Bezpieczeństwa (SDS); zawiera
bowiem informacje o:
• metodach aplikacji (natrysk, pędzel,
wałek);
• aplikacji na zewnątrz/wewnątrz
budynków;
• wymaganiach dotyczących wentylacji;
• wymaganiach dotyczących środków
ochrony osobistej (ŚOO), takich jak
rękawice odporne na działanie środków
chemicznych czy maski oddechowe;
• czasie przydatności mieszaniny
do użytku.
Dla kogo przeznaczone są SUMI?
SUMI są przeznaczone wyłącznie do użytku
przemysłowego i profesjonalnego. Zostały one
zaprojektowane tak, aby pomóc
w przygotowaniu oceny ryzyka i w podejmowaniu
świadomych decyzji dotyczących bezpiecznego
stosowania farb w danym miejscu,
z uwzględnieniem dostępności sprzętu ochrony
indywidualnej, częstotliwości stosowania
produktu w ciągu roku oraz czasu trwania
procesu aplikacji w ciagu dnia.
Gdzie są wymagane SUMI?
SUMI są wymagane w UE.
Kiedy SUMI zostaną wprowadzone?
Dla sektorów morskiego i ochronnego
wprowadzenie SUMI planowane jest na trzeci
kwartał 2019 r.

Dlaczego wprowadza się SUMI?
SUMI są częścią unijnych wymogów REACH,
dotyczących informowania o bezpiecznym korzystaniu
z produktów. REACH wymaga, aby informacje
na temat bezpieczeństwa substancji były
przekazywane w całym łańcuchu dostaw.
W rezultacie wprowadziliśmy procedurę: dostawcy
surowców przesyłają nam rozszerzone karty
bezpieczeństwa wraz ze scenariuszami narażenia, a
my te informacje konsolidujemy w ramach kart SUMI.
Inicjatywa ta pomoże poprawić:
• komunikację (obecne karty bezpieczeństwa
produktu nie zawierają informacji na temat
środków zarządzania ryzykiem);
• informacje (zdefiniowane będą najlepsze
warunki bezpiecznego użytkowania
produktu);
• sposób przedstawiania informacji
(informacje SUMI są przedstawiane
w sposób przyjazny dla klienta, a m.in.
za pomocą piktogramów).
Niektóre produkty będą posiadały kilka kart SUMI,
maksymalnie do ośmiu. Są one krótkie, precyzyjne
i odpowiednie do każdego zastosowania
(np. z zaleceniami dotyczącymi wentylacji
i środków ochrony osobistej).
Co należy zrobić, jeśli karta SUMI przygotowana
przez Hempel nie obejmuje konkretnego
zastosowania?
Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne
stosowanie produktu w swoim zakładzie
i może opracować własną ocenę ryzyka. W razie
wątpliwości prosimy do nas napisać na adres
hempel@hempel.com

Przekonaj się, w jaki sposób SUMI mogą pomóc Twojej firmie!

